Om Fejøs første læge – Kirurg Georg Frederik Krause
I 1812 tiltrådte Georg Frederik Krause som Fejøs første lægelige person der samtidig bliver
distriktskirurg for Fejø, Femø og Askø. En pæn og ansvarsfuld funktion, som samtidig placerer
området i en meget tidlig dækning med lægelige tilbud til befolkningen set i forhold til andre
danske øer og mindre lokalområder. Og samtidig overgik pleje og helbredelse fra den enkelte
families ansvar til kompetent person.
Lægefunktionen kan ses i sammenhæng med, at Fejø fik sin første faglige jordemoder i 1807.
Årstallet for hans tiltræden er måske ikke præcist, men det ses, at der ved skøde af 4. januar 1813
sælges et hus i Vesterby til ”Chirurgus Georg Krause paa Fejøe”. Med en underskrift så tidligt på
året må Krause allerede være bosat på øen ved årsskiftet. Derfor er det korrekte tidspunkt for hans
ankomst ikke nærmere at kunne fastsættes end til 1812 – måske tidligere.
Og sådan er det med det meste af den viden, vi har omkring ham og hans virke. Vi ved intet om
hans personlige forhold, alder og hvorfra han kom eller afsluttede sin tilværelse, men vi ved noget
for en periode, hvad og hvordan hans liv formede sig på Fejø og uden for øen. Den manglende
faktuelle detailviden giver til gengæld mulighed for at udvikle en opfattelse af personen.
Og det er med denne baggrund og dette formål for øje, at nærværende er skrevet.
Kirurg og lægegerning
Krause var kirurg og ikke læge. I vore dage måske en ubetydelig forskel, men det var det ikke i
begyndelsen af 1800 – tallet. Kirurgen var i det sundhedsfaglige hierarki placeret mellem
bartskæreren, hvis funktion han ofte var udsprunget af, og den medicinsk uddannede person, lægen,
der ikke var specielt interesseret i de kirurgiske opgaver, der primært lå hos det ”laverestående”
sundhedspersonale.
Kirurgen havde ikke en faglig, langvarig uddannelse, men var snarere med en håndværksmæssig
tilgang. Indholdet bestod i læren om behandling af knoglebrud eller forvridning samt åreladning og
vaccination. Derfor var kirurgens funktion ofte knyttet til militærets behov, som den, der kurerede
sårede personer. Det var med denne uddannelse som baggrund, at Krause i 1807 søgte om at blive
interimsunderkirurg i Søværnet. Om han blev det, ved vi ikke, men stillingsbetegnelsen kunne tyde
på, at det var en meget ung og nyuddannet person, der søgte arbejde. Er opfattelsen korrekt, er
Krause nok født i 1780 – erne.
Blev han ikke ansat i søværnet, kom han dog til militæret, idet han blev kirurg ved Det Lollandske
Jægerkorps med funktion ved søbatteriet bestykket med 3 styks 18 punds kanoner ved Taars.
Udover søbatteriet blev der foretaget en opmudring af havnen, hvorefter der i 1810 kunne etableres
en lokaliseret roflotille af kanonbåde med virke i denne del af Storbælt overflyttet fra Nakskov.
Søbatteriet og kanonbådene udgjorde i fællesskab en overvågnings- og bevogtningsenhed, der
skulle vanskeliggøre den engelske besejling fra Tyskland gennem Smålandsfarvandet til
København.
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Funktionen i og ved Taars fortsatte uændret frem til krigens afslutning, hvilket i princippet vil sige
med ophør i løbet af 1813.
Men inden da havde Krause forladt området og bosat sig på Fejø senest i løbet af 1812. Hvorfor
afbrød han et arbejdsforhold, hvor der var behov for enhver tænkelig ressource også af lægelig
karakter? En mulig grund kunne ligge i, at der i tilknytning til den militære bemanding på de tre øer
var behov for en kirurgisk kapacitet, og at Krause simpelthen var forflyttet til Fejø, der havde den
største militære bemanding med op til i alt 75 personer af i alt ca. 150 personer på de tre øer.
Som følge heraf dækker betegnelsen ”paa Fejøe” i forbindelsen med hushandlen primo 1813 meget
godt. Krause var blevet så glad for tilværelsen på øen som militærkirurg, at han valgte at forblive i
takt med neddroslingen af den militære aktivitet. Eller måske var han blot lidt rastløs med sit bo- og
arbejdsliv, hvad senere begivenheder måske kan underbygge.
Ankomst og afgangsår for hans virke ved militæret kendes ikke, men det må være med erfaringer
herfra, at han kunne anbefale sig som kirurg til gavn for Fejøs beboere. Hvordan det gik i denne
rolle vises efterfølgende. Der findes ingen arkivmateriale om Fejø lægedistrikt før 1818, og da var
Krause forsvundet fra øen. Vi kan derfor ikke finde dokumentation om hans virke som læge
hverken før eller efter 1818.
Perioden før Fejø og familieforholdet
Første gang vi møder Krause er ved barnedåb 19.10.1809 i Sandby Kirke, Harpelunde Sogn af
børnene Maria Wilhelmina (1807 – 1850, født i København) og Georg Friederich (1809 – 1890,
født i Sandby). Selv om der er aldersforskel, har de samme dato for bekræftelse af hjemmedåben.
Med disse fødselsinformationer må Krause være kommet til Lolland i 1807 – 1808.

Kirkebogen fra dåben af Krauses to børn i Sandby Kirke
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Af kirkebogen fremgår kirurg Krauses beskæftigelse ved Det Lollandske Jægerkorps. Endvidere
optræder hans hustru og børnenes moder Inger Marie Holm.
Ovenstående er det eneste, vi kender til ægteparret inden bosætningen på Fejø, og det indebærer
ikke mere information om Krause. Derimod er det muligt at komme tættere på hustruen.
Inger Marie Krause (1769 – 1822) kan vi derfor fortælle mere om. Hun optræder med forskellige
efternavne: Johansdatter er fødenavnet, men også Holm og Olsen efter sit 1. giftermål i 1791 er set.
Efternavnet kunne også være Johansen Holm, idet det af skiftet efter sin afdøde mand fremgår, at en
broder med dette efternavn overtog værgemålet.
Hun er fra Nexø og blev enke i 1804 med 4 børn i alderen 2 – 12 år, hvoraf et af børnene er Anne
Marie Holm (1793 – 1862). Herefter forlod hun øen til fordel for København, mens børnenes
situation er uvis. Hvad formålet med Københavnerturen var, vides ikke, men det kunne være som
led i en uddannelse som jordmoder, idet hun ved sin død i 1822 omtales som gjordemoder. I 1808
efterlyses hun i København. Årsagen hertil samt resultatet kendes ikke.
I 1822 boede familien Krause i Norre ved Nebbelunde i Knuthenborg Gods Gjordemoderhus. I
1809 meddeler Hillested Sogn, at der i lang tid er savnet en eksamineret gjordemoder. Erstatning
for et lokalt behov dækkes ved anvendelse af en person fra Maribo.
Det kan derfor tænkes, at Inger Marie har udfyldt denne funktion i perioden, hvor familien opholdte
sig i og ved Hillested. Mere om dette senere. Såfremt hun måtte have haft jordmoderuddannelsen
ved opholdet på Fejø, har hun næppe kunnet praktisere den, da øen få år tidligere havde fået sin
egen jordemoder.
Inger Marie begraves fra Nebbelunde Kirke og efterlader sig ved det afsluttende skifte intet af værdi
ud over det, der skal tilfalde Krause. Dertil to hjemmeboende børn med Krause i alderen 13 – 15 år.
Ud over en evt. uddannelse i København har hun antagelig mødt kirurgen Georg Frederik Krause og
er blevet gift med ham på en for os ukendt destination, med ukendt årstal og med børn født hhv.
København og Sandby.
Og så til de relevante børn. Trods en samlet børneflok på 7 personer, er der kun 1, der får en
permanent tilknytning til Fejø, og det er den tidligere nævnte datter Anne Marie. Hvorvidt hun er
flyttet med moderen på dennes rejse gennem landet, vides ikke, men det er en kendsgerning, at
Anne Marie i 1815 bliver gift med Andreas Jeppesen, Fejø og samme år køber hans forældres gård
på nuværende adresse Andemosevej 10. Efter 10 års ejerskab købes forældrenes hus på nuværende
Herredsvej 103, som efterfølgende videreføres i slægtens eje.
Familien Krauses 2 børn forlader Fejø med forældrene. Pigen Maria Wilhelmina flytter som
tjenestepige til Vemmetofte Kloster og er fra 1840 gift med en avlsforvalter på Sjælland til sin død
som 43 årig i 1850 med begravelse i Vordingborg. Undervejs har familien boet i Herritslev, hvor
manden var indsidder og aftægtsmand.
Sønnen Georg Friederich forbliver i Hillested og senere til området mod Nysted, hvor han efter
flere ægteskaber og med arbejde inden for diverse landbrugsfunktioner slutter sit liv som husmand
på Herritslev Kirkegård i 1890.
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Af børn lidt uden for den nærmeste familie skal omtales Krauses to sidespring dels i 1814 på Fejø
med pigen Anne Chathrine Hansdatter med en dreng, der døde efter 11 dage (”udlagt barnefader
Chirugus Krause, Østerby”) og dels med tjenestepigen Marianne Rasmussen i Dannemare i 1825
(”udlagt barnefader hr. Krause boende i Skjørringe”), der medførte en datter, som fik et langt liv på
den nordvestlige del af Lolland.
Krause med lægegerning på Fejø
Det var ikke længe, at Krause benyttede sit ved årets start 1813 nyindkøbte hus i Vesterby. Allerede
ved skøde af 15. maj 1813 indgår han i to handler med Ole Nielsen Rau (mageskifte?). Dels køber
han dennes gård matr. nr. 38a – nuværende Andemosevej 29 med besætning og redskaber og dels
sælger han huset.
Gården var placeret ved vejens udløb i Femø Sund og med god udsigt til denne ø, men det betød
samtidigt, at han havde bosat sig så langt væk som muligt fra sin primære patientkreds på Fejø.

På den tid var det reglen, at lægen tog på besøg hos sine patienter. Det vil med ejendommens
placering betyde, at beboerne skulle skaffe hans interesse for de syge patienter ved først at kontakte
ham på hans gård, hvorefter han skulle tilse patienterne i deres hjem.
Med datidens transportmidler kan det næppe undre, hvis flere sygdomsbehandlinger ikke blev
gennemført som følge af den uheldige logistiske kommunikation.
I et af dokumenterne fra handlerne omtales han som ”Kongl. beskikket Chirurgus” og ”nu boende
på Fejøe”.
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Ud over at være kirurg af uddannelse har han nu fået den kongelige beskikkelse og er blevet
selvejer som gårdmand. En højere samlet udmærkelse kan man næppe forestille sig på Fejø, så
grundlaget for en succesrig tilværelse burde dermed være til stede.
Indtjeningen fra beboernes betaling for hans lægegerning suppleret med indtægterne fra
landbrugsbedriften burde give ham tilstrækkeligt økonomisk grundlag for en rimelig levestandard.
Og hvad lå der så af forpligtigelser i det forhold at være kongelig beskikket læge?
Først og fremmest skulle han sikre øens beboere et godt og raskt helbred. Det vil sige at være til
rådighed, når sygdom krævede en faglig indsats. Derudover skulle han i overensstemmelse med lov
af 1810 sikre befolkningens vaccination mod kopper.
Loven påbød vaccination eller dokumentation for, at en beboer havde haft kopper som betingelse
for bl.a. konfirmation – en form for indirekte tvang. Hidtil havde denne opgave været løst af en
anden tillidsperson på øen eller fra fastlandet.
Det var så væsentligt med denne sygdomsforebyggende indsats, at Stiftamtet honorerede operatøren
for hver enkelt færdigvaccinerede beboer med 24 Sk. Udgiften var således ikke pålagt beboerne,
hvorfor opgaven burde være løsbar. Læses kirkebøgerne ses imidlertid kun begrænset antal beboer,
der er vaccineret af Krause.

Koekoppe – Indpodnings – Attest anvendt 1839 af Krauses efterfølger kirurg Bang. Teksten er den samme som fastlagt
ved loven i 1810.
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Ved siden af disse helbredsorienterede indsatser skulle lægen regelmæssigt til Stiftamtet rapportere
om den sundhedsmæssige tilstand og udvikling på øen og i det hele taget være Stiftamtets
forlængede arm for dokumentation af sundhedstilstanden.

Tildelt vognpas 1815 for fri befordring til Femø, ”paa de Embeds Reiser han i Anledning af en på Femøe udbrudt
smitsom Sygdom”.

Altså samlet set et dokumenteret krav om stillingens indhold og forventninger fra det offentliges
side. Men det var ikke hvad Krause umiddelbart havde forventet eller lyst til at realisere.
I eftersommeren 1816 forlader Krause med familie Fejø og bliver fæstebonde i Hillested.
22. oktober 1816 skriver birkedommer Montagne til Stiftamtmand v. Jessen:
”Omendskiøndt ieg vil formode, at Chirurgus Krause, som kongelig constitueret Læge her paa
Øerne, har efterkommet sin Pligt, i at tilmelde Deres Høyvelbaarenhed at han forlader dette sit
Embede, og dertil ansøgt Tilladelse, maae ieg dog ikke undlade herved underdanigst at anmelde
samme for Deres Høyvelbaarenhed, i henseende til den ham af Øebeboerne tillagde Gage, da
Chirurgus Krause har troet sig Berettiget til med Familien at forlade Fejøe uden at melde mig sin
Afreise.”
Og yderligere skrivelse til Stiftamtet af 2. november 1816:
”Da jeg haver Underretning om: at Chirurg Krause, der var ansat som Chirurg for Øerne Fejøe,
Femøe og Askøe har forladt Fejøe og taget Boepæl paa en Bondegaard ved Hillested i Lolland,
maatte jeg hermed tage mig den Frihed ærbødigst at forespørge: om bemeldte Chirurg Krause har
indgivet Beretning til Stiftamtet om Aarsagen til denne hans Forandring af Boepæl uden for hans
Embeds Kreds, eller om han mueligen har ansøgt om Afskeed, da der i saa Fald vel maatte søges
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Anstalter til at have Embedet igien besat, i Fald nogen skulle finde sig beføyet at søge dette
Embede.”
Efterfølgende har Stiftamtet spurgt hos Grevskabet Knuthenborg om Krause. Svaret herfra lyder:
”Ifølge Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 30te f.m.(november 1816): angaaende at indhente
Erklæring fra den paa Øerne Femøe, Feyøe og Askøe Kongelig authoriserede Læge, Krause, som
besidder en Fæstegaard i Hillested her i Grevskabet, paa hvad grund han har troet sig berettiget til
aldeeles at forlade sin ommeldte offentlige Læge Tjeneste uden at melde saadant for vedkommende
Authoriteter, skulle jeg ikke undlade, underdanigst herved at lade følge bemeldte Krauses i saadan
Anledning, mig tilstillede Erklæring”.
Med disse skrivelser er det afklaret, at Krause har forladt Fejø og gjort sig til gårdfæster under
Grevskabet Knuthenborg. Der mangler lidt korrespondance i denne udveksling, og ikke mindst
mangler vi den erklæring, som Krause har tilsendt Grevskabet, der er omtalt foranstående skulle
være udarbejdet. Derfor kender vi ikke årsagen til hans forsvinden fra Fejø, men kan blot
konstatere, at det er sket.
Lidt forklaring følger måske af en skrivelse fra sognepræsten Kirchheiner på Fejø til
Stiftamtmanden den 2. januar 1817:
”Deres Høivelbaarenhed ville modtage min skyldige Tak for det gamle Aar, med det inderligste
Ønske i det nye: At De maae Leve og virke iblant os!!!
Gunstigst ville De undskylde, at ieg giver mig den ærbødige Frihed herved at melde: At Chirurg
Krause, alt for 4 Maaneder har forladt sit Embede, og nedsat sig i Lolland som Avlsmand i
Hillested; samt at han i den Tid ikke har været her paa Landet for at iagtage sit Embede, men kun
en Dag ad Gangen, saa at mange, som behøvet hans Hjælp, ofte har maattet savne samme. - Der
har nu paa Øen og for en Tid været megen Sygdom, som fordi den vedbliver at grassere i de Huse
og Gaarde, som have Omgang med hverandre, kan synes at befrygte Epidemie; saa gives dog mig
den underdanige Frihed at bede Deres Høivelbaarenhed, De ville bevise os den særdeles Gunst at
en Læge, i Krauses Sted, som snarest maatte os beskikkes, da her er megen Sygdom paa Landet,
som synes alt meer og meer at udbrede sig”.
Er Krause i realiteten flygtet fra sit embede, da han ikke magtede at klare de mange syge og den
potentielle epidemi, der omtales af præsten? Men hvorfor har han så ikke meddelt sin fratræden til
de myndigheder, der er hans foresatte?
Har han simpelthen ikke været kompetent som distriktskirurg for de tre øer? Noget kunne tyde på
det, da han ikke senere i livet ses at optræde som hverken kirurg eller læge. I de første år efter
afrejsen fra Fejø bliver han gårdfæster, men derefter forsvinder han også ud af dette erhverv.
Sin gård på Fejø beholder han efter sin afrejse i september 1816. Om det er, fordi han tror på en
tilbagekomst, er tvivlsomt. Snarere må det måske være udtryk for, at han ikke kan få den solgt. Men
dog i december 1818 lykkes det, da der via en offentlig auktion sker et ejerskifte. Også denne
afslutning lægger sig i rækken af oplevelser med Krause. Han er nok gået fallit!
Krause som læge på Fejø har næppe været en succes for hverken ham eller øens beboere.
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Fejø får tilladelse til at ansætte en ny læge, kirurg Carl Frederik Vilhelm Bang (1788 – 1869), der
ankommer til øen 1.10.1817 som nyuddannet. Fortidens oplevelser med kirurger har ikke været
afskrækkende!
I en skrivelse fra sognepræst Kirchheiner, Fejø til Stiftamtet ultimo december 1817 skrives, at Bang
allerede efter 10 uger har fået en god modtagelse på øen, og at beboerne er meget tilfredse med hans
virke. I den anledning ansøges Stiftamtet om medfinansiering ved køb af en beboelse til Bang.
Bang forbliver som distriktskirurg i perioden 1817 – 1861 med bopæl på nuværende Herredsvej 110
og forbliver på øen til sin død i 1869.
Krause med landbrugsgerning i Hillested
Som nævnt fravalgte Krause lægegerningen på Fejø for at blive gårdfæster på Lolland. Med
virkning fra 1.10.1816 fæstede han af Grevskabet Knuthenborg udflyttergårdene nr. 15 og 23
beliggende i Hillested. Gård nr. 15 var beliggende på nuværende Rødbyvej 75 (matr. nr. 4c) og gård
nr. 23 er et ubebygget jordstykke i tilknytning til gården – altså del af det dyrkede jordareal, måske
noget engagtigt eller overdrev.
Gård 15 kaldes af Knuthenborg for Clemens Lod og gård 23 for Endeløs Lod.

Den 30.6.1817 gennemføres besigtigelse af bygninger, besætning, redskaber og arealer med henblik
på, at den nye gårdfæster godkender overtagelsen af fæstemålet til brug som udgangspunkt, når han
på et tidspunkt forlader gården igen.
”Ved Indfæstningen er betalt 400 Rbd. N.V. og Tiendepenge 40 Rbd. N.V”.
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Med fæstemåls indgåelse, efter betaling af indfæstning, godkendte værdier af det fæstede og med
erfaringen som landbruger på Fejø, skulle det give Krause grundlaget og rammerne til en ny
fremtid. Men desværre endte det modsat!
Allerede ved fæstemålets indgåelse blev der udarbejdet en kontakt med 17 paragraffer. Det var ikke
sædvanligt med en kontrakt mellem ejer og fæster, der først i december 1820 blev en lovfæstet del
for ethvert fæstemål. Knuthenborg var på dette punkt forud for sin tid, hvilket senere skulle vise sig
at være en fordel.

Fæstekontrakten beskriver ret detaljeret de pligter og hensyn gårdfæsteren skulle iagttage i sin
daglige drift af alt, hvad vedrørte jordens anvendelse og drift, besætning, bygninger og havejord og
betaling for samfundets drift i form af tiender mv. Hertil kommer hoveriydelse med egne folk, heste
og redskaber til Marieboe Ladegaard.
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Kontrakten indeholdt også andre bestemmelser end foranstående, hvoraf 3 citeres:
I § 10: ”Ligesom Fæsteren betaler den aarlige Brandkontingent af Gaardens Bygningers
Assurance-Summe 1180 Rbd Sølv saaledes paatager jeg mig, imod at hæve denne, i Tilfælde af
Ildsvaade, som ei foraarsages ved uforsigtig Omgang med Ild og Lys af Fæsteren, eller denne
Folk, igien at opbygge Gaarden”.
I § 13: ”Til de bestemte Forfaldstider betaler og præsterer Fæsteren alle, saavel personelle som
reelle Kongelige og offentlige Skatter, Afgivter, samt Præstationer, som enten ere, eller herefter
maatte vorde paabudne, for sig, Familie og Folk, samt Gaarden og dens Hartkorn med Tilliggende:
herunder ….”.
I § 17: ”….. For øvrigt retter Fæsteren sig paa det nøiagtigste efter Hans Majestæts Love og
Anordninger, i Overensstemmelse med hvilke jeg i enhver Henseende, naar han enten handler imod
disse, eller dette hans Fæstebrevs indeholdende Bestemmelser, forbeholder mig al lovlig Tiltale
imod ham til Gaards og Fæstes Forbrydelse eller anden lovbestemt Straf, da efter Forseelsens
Grad og Beskaffenhed”.
Gården og dens drift var nu underkastet Krauses evner. Vi kender ikke til disse, men kan se af
Regnskabsbogen over Kongelige Skatter over gården med tilliggende jorder, at der allerede ved
udgangen af 1816 – efter 3 måneders drift! – var en samlet ubetalt gæld på 335 Rbd. N.V. og dette
billede fortsatte med årlig stigning i den samlede gæld.

Regnskabsoversigt for gård nr. 15 efter 1. kvartals drift i 1816

Den årlige indtjening fra driften var ikke i stand til at honorere de på gården pålignede
omkostninger og skatter. Derfor måtte det gå galt for Krause.
Men inden det endeligt gik galt, blev Krause udsat for et nyt uheld. Gården brændte natten mellem
den 25. og 26. januar 1820. Den lokale avis beretter, at ”Ildløs greb så rasende om sig, at hele
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Gaarden blev i mindre end 1 Time forvandlet til en Askehob, naar Skorstenen undtages, der ene
stod fremragende over de sørgelige Ruiner. Ilden udbrød først fra Ladehuset, omtrent noget over Kl.
12 om Natten, saa der er al Formodning, om at den har været paasat”.
Krause mistede alt. Alle dyr og høstudbytter samt indbo forsvandt, og Krause var i de kommende
1½ år afskåret fra at dyrke sin jord fra gården.

Formodningen om en påsat brand kan næppe bekræftes – om end det kan have været en mulighed.
Den efterfølgende politiafhøring af ca. 10 personer fra gården og nabohusene har ikke bekræftet
myndighederne i den postulerede forbrydelse.
Tværtimod modtager Grevskabet Knuthenborg brandforsikringserstatningen på 1671 Rbd. (jf.
fæsteprotokollens § 10), hvilket ikke ville være tilfældet, såfremt der kunne dokumenteres
uforsigtig omgang med ild og lys fra fæsterens side.
Knuthenborg genopfører i 1820 – 1821 gården i overensstemmelse med indholdet af nævnte
paragraf og ifølge lovgivning fra 1820.
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Efter branden flytter Krause til Skørringe under Grevskabet Christianssæde 4 – 5 kilometer fra
Hillested. En sådan afstand er efter datidens forhold medvirkende til at besværliggøre en god
landbrugsdrift og dette samtidig med, at alle redskaber og besætning var forsvundet, skulle den
økonomiske nedtur automatisk fortsætte. Og det gjorde den.
I foråret 1821 får Grevskabet Knuthenborg nok af Krause og hans manglende betalinger og ”at han
har forringet den ham overleverede besætning og afhændet 2 heste” samt ikke overholder sin
hoveriforpligtigelse over for Marieboe Ladegaard, hvilket samlet fører til en årelang række af
retssager med afsæt i fæsteprotokollens §§ 13 og 17 med påstand om fortabelse af gård og fæste.
Krause benægter sidstnævnte ved at postulere, ”at han i 1820 har bortbyttet 2 brune med 2 sorte
heste”! Denne type kommentarer fra Krauses side er den gennemgående form i de mange retssager.
Den samlede gæld er i maj 1821 opgjort til i skatter og afgifter at være 995 Rbd. og hertil yderligere
indfæstningsafgiften 440 Rbd., hvilket åbenbart er i modstrid med fæsteaftalen, hvori der stod, at
disse afgifter ”er betalt” (hvad de så ikke har været).
Den 10. april 1821 udsættes Krause af gårdens brug og besiddelse. En ren bortvisning, som Krause
ikke vil acceptere. Udsættelsen efterfølges med en retlig kendelse efter et indgivet søgsmål 8.5.1821
mod ham for ”Forbrydelse af det Fæste eller Fæsteløfte han er i besiddelse af paa de 2 Gaards
Lodder med tilhørende og tilliggende i Hillested”. Herved er formalia på plads med hensyn til at få
Krause væk fra gården. Og for nutidens betragtning en åbenlys korrekt afgørelse.
Sideløbende med retssagerne sammenlægges gården 15 og 23 i 1822 og der ansættes en bestyrer,
der senere i 1828 bliver ny gårdfæster. Krause er som et resultat af rettens afgørelse ude af billedet.
Krause er naturligvis ikke tilfreds med afgørelsen, så han opstiller kontrasøgsmål mod Grevskabet
med henblik på at genindtræde i sit fæste. Begrundelsen er bl.a., at han ikke endnu har betalt den
ved fæstes indgåelse aftalte sum på 400 Rbd. for fæstemålet, og dermed er der ikke indgået en
aftale, som han i øvrigt påstår ikke at have fået en kopi af. Samtidig benægter han at have løbende
kendskab til de udgifter, der er registreret i regnskabsbogen. Endelig fremsætter han en stribe
erstatningskrav for manglende beboelse efter branden, for manglende lokalitet til opbevaring af
høsten, for dårlig jord mv.
Interessant er det, at han påberåber sig erstatning på basis af en for ham ikke-eksisterende aftale. Og
han overvejer tilsyneladende ikke det besynderlige i at tro, at man omkostningsfrit over 4 år kan
bebo og udnytte anden persons ejendom. Hans begrundelser er undskyldninger for ikke at ville eller
kunne betale sin skyldige gæld.
Dommeren afviser hovedsynspunktet og understreger, at kontrakten er gældende. At Krause ikke
kender til kontrakt og omkostninger kan på grund af passivitet ikke i dag komme ham til gode,
udtrykker dommen. Dermed bortfalder Krauses mange indvendinger og påstand om genoptagelse af
fæstemål.
Krauses indvendinger med mere eller mindre relevante synspunkter er kendetegnende for hans virke
i de kommende 4 år. Med vor tids opfattelse, kan hans adfærd nemmest karakteriseres ved
stædighed grænsende til det chikanerende over for retten. I 1823 klager han f. eks. over formalia
ved retssagens gennemførelse og anser dommerne for at være inhabil, da denne tidligere har været
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godsinspektør på Knuthenborg. I stedet forlanger Krause at få en sættedommer, ”da jeg som
undertrykt og Næringsvej berøvet Mand, nu ei har Evne til, at lægge sag an mod Dommeren”!
Og på denne måder fortsætter det med indkaldelse af nye vidner til bekræftelse af både det ene og
det andet. Udeblivelse fra indkaldte møder og forsvinden fra adresser, viser måske hans manglende
interesse i at få sagen stoppet, når han ikke kan stævnes. Men lige lidt hjælper det. Sagen er endeligt
afklaret ved den lokale instans.
Og dog. Sagen fortsætter tilsyneladende for 7.9.1825 efterlyses G. F. Krause via Københavns
Magistrats 1. Afdeling. Efterlysningen sker på grundlag af en anmodning fra Stiftamtmanden over
Lolland og Falster under 2. januar 1825, der formoder, at Krause opholder sig i København.
Efterlysningens indhold er svaret på en ansøgning fra Krause om at få sagen retligt vurderet ved
Højesteret, og at han i den forbindelse som ”beneficium paupertatis” (bevilling til fri proces på
grund af fattigdom) vil have sagen genoptaget. Efter grundige undersøgelser kan retten meddele, at
” det ansøgte ei kan Bevilges”.
Om Krause får denne melding eller ej, har tilsyneladende ikke interesseret ham, idet han ikke har
været at finde på Lolland og ”han har ikke meldt sig”, som der lakonisk står i Magistratens papirer
den 29. februar 1826 og den 18. april 1826.
Dermed er der sat endeligt punktum for G. F. Krauses virke som landmand. Næppe en succes. I
hvert fald ikke økonomisk og det set i sammenhæng med, at hans lægegerning på Fejø
tilsyneladende heller ikke har været en positiv oplevelse, må det antages, at hans faglighed på såvel
det kirurgisk som det landbrugsmæssige ikke på nogen måde har været tilfredsstillende.
Og med denne konstatering glider Krause ud af vort kildemateriale. Han forsvinder nok fra Lolland.
Hans hustru er død i 1822 og børnene flyttet hjemmefra. Hvad skal han så leve af og gøre? Vi ved
det ikke, men i Gadefortegnelsen over beboere i København ses han i 1837 at bebo Nørrevold 225
som fhv. distriktslæge og 1839 samme sted (i dag Nørre Voldgade 26 + 28), men ikke i 1838.
Samtidig finder vi lidt inspiration ved læsning af skibslisterne. Den 6. juni 1839 sejler Læge G. F.
Krause med ”Malmø” fra København til Lübeck og han gentager sejladsen som Distriktslæge på
turen 14. maj 1840. Lidt glans er der dog tilbage af fortiden som lånte fjer. Lægeregistreringerne
kender ham i hvert fald ikke. Han har næppe været kirurg eller læge efter Fejøtiden.
Hvorfor mon to gange til Tyskland. Kommer han derfra? Området er på den tid en del af det danske
rige, så det kunne være af den grund. Men hvad har han så bedrevet i København eller andet sted i
perioden fra 1825? Det vil der fortsat være grund til at efterspore viden omkring.

Odense, januar 2022
Arne Fredens

Kilder: Internettet og materiale fra Rigsarkivet.
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